
 

 

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы арқылы, сондай-ақ 

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы арқылы адамдарды, 

көлік құралдарын, жүктерді және тауарларды өткізу пункттерінде өткізуді 

ұйымдастырудың үлгілік схемаларын бекіту туралы 
 

Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті төрағасының 2013 жылғы 

30 қарашадағы № 504 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет 

министрлігінде 2014 жылы 17 қаңтарда № 9070 тіркелді. 

Ескерту. Бұйрықтың тақырыбы жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық қауіпсіздік комитеті 

Төрағасының 30.12.2020 № 100 қе (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он 

күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен. 

"Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы туралы" 2013 

жылғы 16 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңы 56-бабының 42) 

тармақшасына сәйкес БҰЙЫРАМЫН: 

1. Қоса беріліп отырған: 

1) Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы арқылы 

адамдарды, көлік құралдарын, жүктерді және тауарларды әуе (авиациялық) 

өткізу пункттерінде өткізуді ұйымдастырудың үлгілік схемасы; 

2) Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы арқылы 

адамдарды, көлік құралдарын, жүктерді және тауарларды автомобиль өткізу 

пункттерінде, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы 

арқылы өткізу жүзеге асырылатын өзге де орындарда өткізуді ұйымдастырудың 

үлгілік схемасы; 

3) Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы арқылы 

адамдарды, көлік құралдарын, жүктерді және тауарларды теміржол өткізу 

пункттерінде, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы 

арқылы өткізу жүзеге асырылатын өзге де орындарда өткізуді ұйымдастырудың 

үлгілік схемасы; 

4) Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы арқылы 

адамдарды, көлік құралдарын, жүктерді және тауарларды теңіз (өзен) өткізу 

пункттерінде, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы 

арқылы өткізу жүзеге асырылатын өзге де орындарда өткізуді ұйымдастырудың 

үлгілік үлгілік схемасы. 

Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық қауіпсіздік комитеті Төрағасының 

30.12.2020 № 100 қе (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң 

қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен. 



2. Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Шекара 

қызметі осы бұйрықтың заңнамада белгіленген тәртіпте Қазақстан 

Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін және ресми 

жариялануын қамтамасыз етсін. 

3. Осы бұйрық ол алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап 

қолданысқа енгізіледі. 

 
 

Төрағасы Н. Әбіқаев 
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Қазақстан Республикасы Ұлттық 

қауіпсіздік комитеті Төрағасының 

2013 жылғы "30" қарашадағы 

№ 504 бұйрығымен 

бекітілген 

 

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы арқылы адамдарды, 

көлік құралдарын, жүктерді және тауарларды теміржол өткізу 

пункттерінде, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Мемлекеттік 

шекарасы арқылы өткізу жүзеге асырылатын өзге де орындарда өткізуді 

ұйымдастырудың үлгілік схемасы 

Ескерту. Тақырыбы жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық қауіпсіздік комитеті Төрағасының 

30.12.2020 № 100 қе (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң 

қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен. 

 

1-тарау. Жалпы ережелер 

Ескерту. 1-тараудың тақырыбы жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық қауіпсіздік комитеті 

Төрағасының 30.12.2020 № 100 қе (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он 

күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен. 

1. Осы Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы арқылы 

адамдарды, көлік құралдарын, жүктер мен тауарларды теміржол өткізу 



пункттерінде, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы 

арқылы өткізу жүзеге асырылатын өзге де орындарда өткізуді ұйымдастырудың 

үлгілік схемасы (бұдан әрі – Үлгілік схема) бақылаушы органдардың 

бөлімшелері шекаралық, кедендік, санитариялық-карантиндік, карантиндік 

фитосанитариялық, мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық бақылауды 

және (немесе) қадағалауды (бұдан әрі – бақылаушы органдар) жүзеге асырған 

кезде өткізуді ұйымдастыру схемасын, сондай-ақ теміржол өткізу пункттерінде, 

сондай-ақ Мемлекеттік шекара арқылы өткізу жүзеге асырылатын өзге де 

орындарда (бұдан әрі – өткізу пункттерін) Қазақстан Республикасының 

Мемлекеттік шекарасын (бұдан әрі – Мемлекеттік шекара) кесіп өтетін 

адамдарға, теміржол көлік құралдарына, жүктерге және тауарларға қатысты 

теміржол теміржол станциялары әкімшілерінің іс-қимылдарын анықтайды. 

Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық қауіпсіздік комитеті Төрағасының 

30.12.2020 № 100 қе (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң 

қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен. 

2. Қызметті үйлестіру жолымен бақылаушы органдар мен тасымалдаушы 

халықаралық қатынас поездары (бұдан әрі - поездар) қозғалысында бақылау 

өткізу уақытын мейлінше азайту және негізсіз кідірістерді болдырмау бойынша 

барлық мүмкін шараларды қолға алады. 

3. Бұзушылықтар анықталған жағдайда бақылаушы органның лауазымды 

тұлғасы поезд бастығын және теміржол станциясы бойынша кезекшіні, 

кейіннен поезд бастығына кідіріс актісінің берілуімен, кідірістің себептері мен 

болжанатын ұзақтығы туралы хабардар етеді, сондай-ақ поездық бригадалар 

қызметкерлерінің тарапынан бұзушылықтар анықталған жағдайда рейстік 

журналға тиісті жазба жазады. 

Ескерту. 3-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық қауіпсіздік комитеті Төрағасының 

12.07.2019 № 51/қе (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң 

қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен. 

4. Теміржол станциясының әкімшілігі поездың келуіне бір сағат қалғанда, 

бақылаушы органдарға поездың өткізу пунктіне келуі – уақыты, тұрақ орны 

(теміржол жолдары) және жолаушылар саны, сондай-ақ өткізу пункттері 

арқылы өтетін, жүк поездарының алдын-ала саны, вагондардың типтері және 

жүктер мен тауарлардың сипаты туралы ақпарат береді. 

5. Жолаушылар поездарының поездық бригадасының қызметкерлері 

поезд өткізу пунктіне келгенге дейін бақылау үшін дайындалған құжаттармен, 

қол жүгімен және кедендік саласы қолданыстағы заңнамаға сәйкес 

толтырылған кедендік декларациялармен жолаушылардың өз орындарында 

болуын қамтамасыз етеді. 



Ескерту. 5-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық қауіпсіздік комитеті Төрағасының 

30.12.2020 № 100 қе (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң 

қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен. 

6. Бақылау өткізілу кезінде жолаушылар вагондарда тек бақылаушы 

органдардың рұқсатымен ғана жүріп-тұра алады. Бақылау өткізу уақытында 

вагон-ресторандардың жұмысы тоқтатылады. 

7. Жолаушылар поездарында жолжүгі вагондарының болуы кезінде 

бақылаушы органдар олардың сырттай қаралуын, тасымалданатын жүктер мен 

тауарларға қатысты тасымалдау және жөнелтпе құжаттарды тексеруді жүзеге 

асырады. 

Қазақстан Республикасының аумағына кіргізген кезде жолжүгі 

вагондарындағы жүк кедендік транзиттің кедендік рәсіміне сәйкес кедендік 

мағлұмдауға жатады. 

8. Поездардың және ондағы тасымалданатын жүктердің тексерілуі, 

кедендік бақылау бөлімшесімен бірлесе Мемлекеттік шекараны кесіп өту 

тәртібін бұзушыларды анықтау және ұстау мақсатында, Қазақстан 

Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті Шекара қызметі шекаралық бақылау 

бөлімшесімен (бұдан әрі – шекаралық бақылау бөлімшесі) өткізу пунктінің 

арнайы жайластырылған аймағында жүргізіледі. 

9. Бақылаушы органдар тексерудің аяқталғандығы туралы теміржол 

станциясы бойынша кезекшіге хабарлайды. 

10. Жүк және жолаушылар поездарының Мемлекеттік шекара арқылы 

өтулері кезінде кедендік бақылау бөлімшесі автоматтық немесе қол режимінде 

радиациялық бақылаудың техникалық құралдарын пайдалана отырып, 

радиациялық бақылауды жүргізеді. 

Мемлекеттік кірістер органдары (кедендік бақылау бөлімшелері) жоқ 

өткізу пункттерінде радиациялық бақылауды, оның ішінде радиациялық 

бақылаудың стационарлық және алып жүретін техникалық құралдары арқылы 

шекаралық бақылау бөлімшесі жүргізеді. 

Қазақстан Республикасынан шығуға және/немесе Қазақстан 

Республикасына кіруге қатысты жүк және жолаушылар поездарының өтулері 

кезінде радиоактивтік материалдардың болуына қатысты радиациялық 

бақылаудың автоматтандырылған жүйелері іске қосылған жағдайда кедендік 

бақылау бөлімшесінің лауазымды тұлғасы жылжымалы құрамды тоқтату, қайта 

тексеру жүргізу, ал расталған жағдайда – радиотехникалық бақылаудың 

тасымалданатын (алып жүретін) жүйелерін пайдалана отырып, иондаушы 

сәулелену көздерін оқшауландыру және сәйкестендіру үшін кедендік 

(шекаралық) бақылау бөлімшесі мен теміржол қызметінің басшылығына 

хабарлайды. 



Ескерту. 10-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық қауіпсіздік комитеті Төрағасының 

30.12.2020 № 100 қе (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң 

қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен. 

11. Инспекциялық тексеріп қарау кешендерін (бұдан әрі - ИТҚК) 

пайдаланумен өткізу пункттерінде теміржол көлігін тексеріп қарау Қазақстан 

Республикасының теміржол қызметтері ұсынатын теміржол құрамдары, жеке 

тұлғалардың саны, оның ішінде жүктерді алып жүретін адамдардың саны 

туралы ақпаратқа сәйкес шекаралық бақылау бөлімшесімен келісе отырып, 

кедендік бақылау бөлімшесі жүргізеді. 

Шекаралық бақылау бөлімшесі инспекциялық тексеріп қарау кешендерін 

пайдалана отырып, жүргізген кедендік бақылау бөлімшелерінің тексеріп қарау 

нәтижелерін мойындайды және олардың құзыретіне жататын мәселелер 

бойынша өзара ақпарат алмасуды қамтамасыз етеді. 

Ескерту. 11-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық қауіпсіздік комитеті Төрағасының 

30.12.2020 № 100 қе (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң 

қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен. 

12. Әрбір теміржол өткізу пунктінде оның ерекшеліктеріне (санаттау, 

сыныптау, инфрақұрылымды және техникалық жарақтандыруды дамыту, 

мемлекеттік шекара сызығынан алшақтығы, жыл уақыты) қарай Үлгілік схема 

негізінде адамдарды, көлік құралдарын, жүктер мен тауарларды мемлекеттік 

шекара арқылы өткізуді ұйымдастыру схемалары (бұдан әрі – өткізуді 

ұйымдастыру схемалары) әзірленеді және бақылаушы органдар мен теміржол 

ұйымдары басшыларының бірлескен шешімімен бекітіледі. 

Теміржол өткізу пункттерінде кеден және өзге де бақылаушы органдар 

болмаған кезде өткізуді ұйымдастыру схемаларын Қазақстан Республикасы 

Ұлттық қауіпсіздік комитеті Шекара қызметі аумақтық бөлімшесінің бастығы 

және теміржол ұйымының басшысы бекітеді. 

Өткізуді ұйымдастыру схемаларында жолаушылар поездарының 

қозғалысы мен тұрақтарының кестесіне сәйкес бақылау операцияларын жүзеге 

асыру ұзақтығы белгіленеді. 

Ескерту. 12-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық қауіпсіздік комитеті Төрағасының 

30.12.2020 № 100 қе (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң 

қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен. 

13. Поезд кешігіп келген жағдайда шекаралық, кедендік және басқа да 

бақылау түрлерін жүзеге асыруға бөлінген уақытты қысқартуға болмайды. 

 

2-тарау. Халықаралық қатынастағы поездар Қазақстан 

Республикасының өткізу пункттерінің аумағына келген кездегі 

бақылаушы органдардың іс-қимылы 



Ескерту. 2-тараудың тақырыбы жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық қауіпсіздік комитеті 

Төрағасының 30.12.2020 № 100 қе (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он 

күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен. 

14. Жұмыс басталар алдында, бақылаушы органдардың лауазымды 

тұлғалары поезд бастығынан поездағы сырқат, сырқаттары болуға күдікті 

тұлғалар, поезға заңсыз кіріп кеткен тұлғалар, сондай-ақ Қазақстан 

Республикасына кіру құқығына құжатсыз болып отырған тұлғалар, Қазақстан 

Республикасына (нан) әкелуге/шығаруға Кеден одағының және Қазақстан 

Республикасының кедендік заңнамасымен тыйым салынған жүктер туралы 

ақпаратты нақтылайды. 

15. Мемлекеттік шекара арқылы адамдарды және жүктерді тасымалдау 

кезінде жүктердің санитарлық-карантиндік жағдайы және адамдардың 

денсаулық жағдайының нашарлау қаупі болған жағдайда бақылаудың басқа 

түрлерін жүргізгенге дейін санитарлық-карантиндік қадағалау жүзеге 

асырылады. 

16. Жолаушылар поездарының шекаралық бақылауы жекелеген 

жағдайларда Мемлекеттік шекара сызығынан өткізу пунктіне дейін және кері 

бағыттағы қозғалысы барысында, сондай-ақ поездар жүрісінің транзиттік 

учаскелерінде олардың шекаралық нарядтарымен бірге жүруімен жүзеге 

асырылады. 

Мемлекеттік шекара арқылы теміржол көлігімен өтетін адамдардың 

құжаттарын тексеру тікелей шетелге баратын поездар вагондарында немесе 

шекаралық станциялардың жабдықталған залдарында, сондай-ақ теміржол 

станциясының платформасында жүзеге асырылады. Теміржол өткізу 

пунктіндегі шекаралық бақылауды жүзеге асыру бірізділігі нақты жағдайларға, 

тұрақ уақытына, транзиттік учаскелердің болуына және өткізу пункттерінің 

басқа ерекшеліктеріне байланысты болады. 

17. Вагондардың ішкі бөлігін тексеру, поездық бригадалар мүшелерін 

тарта отырып, Мемлекеттік шекара арқылы өтетін адамдардың құжаттарын бір 

уақытта тексерумен, Мемлекеттік шекараны кесіп өту тәртібін бұзушыларды 

анықтау және ұстау мақсатында шекаралық нарядтары жүзеге асырады. 

18. Қазақстан Республикасына кіру кезінде кедендік, ал қажет болған 

кезде қол жүгі мен багаж бақылауының басқа да түрлері, шекаралық 

нарядтарымен олардың иелерінен Қазақстан Республикасына кіру құқығына 

қатысты құжаттарды тексеруден кейін жүргізіледі. Қазақстан Республикасынан 

шығу кезінде бақылау кері реттілікте жүзеге асырылады. 

19. Жүру жолы аяқталған, шекараның ар жағынан келген 

жолаушылардың шығуы, поездың қалған вагондарындағы бақылау аяқталғанын 



күтпестен, вагондағы шекаралық және кедендік бақылау аяқталғаннан кейін 

рұқсат етіледі. 

20. Жүру жолы өткізу пунктінде аяқталатын, шекараның ар жағынан 

келген жолаушыларға қатысты бақылаудың шекаралық, кедендік және басқа да 

түрлері, сондай-ақ бақылаушы органдармен сол үшін арнайы жабдықталған 

өткізу пунктінің ғимаратында жүргізіледі. 

21. Қазақстан Республикасымен ратификацияланған халықаралық 

шарттарға, 2009 жылғы 18 қырқүйегіндегі Қазақстан Республикасының "Халық 

денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы"  Кодексіне, 1999 жылғы 11 

ақпандағы Қазақстан Республикасының "Өсімдіктер карантині туралы"  

Заңына, 2002 жылғы 10 шілдесіндегі Қазақстан Республикасының 

"Ветеринария туралы"  Заңына сәйкес санитарлық-карантиндік бақылауды, 

карантиндік фитосанитарлық бақылауды және қадағалауды, мемлекеттік 

ветеринарлық-санитарлық бақылауды және қадағалауды және өзге түрлерін 

жүргізу қажетті тауарлардың, жүктердің орындарын ауыстыруы кезінде 

тауарларды кедендік рәсімге қоюға тек тиісті бақылаудан кейін ғана рұқсат 

етіледі. 

22. Кедендік бақылау бөлімшесі, берілуі Қазақстан Республикасы 

Кедендік одақтың кедендік заңнамасымен қарастырылған, кедендік бақылау 

мақсаттары үшін тасымалданатын тауарларды және жүктерді сәйкестендіруге 

мүмкіндік беретін коммерциялық және өзге де құжаттарды тексереді. 

Қажетті құжаттардың тапсырылмаған жағдайында кедендік бақылау 

бөлімшесі шекаралық теміржол станцияларында, оның ішінде оларды Кеден 

одағының және Қазақстан Республикасының кедендік заңнамасына сәйкес 

Кеден одағының кедендік аумағынан тыс жерге қайтару мақсатымен 

тауарларды тасымалдайтын, халықаралық тасымалдың көлік құралдарын 

ұстауға құқылы. 

23. Поезд бақылауының шекаралық, кедендік және басқа да түрлерінің 

аяқталуы және режимдік шектеулердің алынуы туралы шекаралық бақылау 

бөлімшесінің лауазымды тұлғасы (ауысым жетекшісі) теміржол станциясы 

бойынша кезекшіге хабарлайды. 

24. Теміржол станциясы бойынша кезекшінің поезды шекаралық және 

кедендік бақылау бөлімшелерінің келісімінсіз жөнелтуіне рұқсат етілмейді. 

25. Поездың өткізу пунктіндегі тұрған кезінде шекаралық бақылаудан 

өтпей, Мемлекеттік шекара режимін бұзуға, шетелге баратын көлік құралына 

кіріп кетуге тырысатын тұлғаларды анықтау мақсатымен поезд вагондары 

сыртқы бөлігінің тексерілуі жүзеге асырылады. 

26. Қазақстан Республикасынан шығып бара жатқан тұлғалардың қол 

жүгі мен багажына қатысты шекаралық және кедендік бақылау, сондай-ақ 



вагондардың ішкі бөлігін тексеру, жекелеген жағдайларда поездардың 

Қазақстан Республикасының аумағы бойынша жақын торапты станциядан 

өткізу пунктіне дейін (Мемлекеттік шекара сызықтары) немесе Қазақстан 

Республикасының аумағы бойынша транзиттік жол жүру учаскелерінде жүзеге 

асырылады. 

27. Жүк поездарын тексеруді шекаралық және кедендік бақылау 

бөлімшелері көлік ұйымдары өкілдерін тарта отырып, жүзеге асырады. 

28. Осы Үлгілік схеманың 4-тармағына сәйкес теміржол станциясы 

бойынша кезекші бақылаушы органдардың лауазымды тұлғаларына ақпаратты 

беру кезінде Мемлекеттік шекара арқылы тасымалданатын поездағы 

вагондардың саны және тұрпаты, жүктің атауы туралы ақпараттайды. Алынған 

ақпарат негізінде бақылаушы органдар бақылау шараларын жоспарлайды. 

29. Поездың өткізу пуктіне келгеніне дейін режимдік аумаққа бөтен 

тұлғалар кіргізілмейді. Келетін поезға шекаралық бақылау бөлімшесі байқауды 

орнатады. 

30. Өткізу пунктіне келген поезға шекаралық бақылау бөлімшелерінің 

рұқсат етуімен, тек қызметтік міндеттерін орындау үшін қажетті тұлғалар ғана 

жіберіледі. 

31. Поезд келгеннен кейін тасымалдаушының өкілетті қызметкері 

шекаралық бақылау бөлімшенің рұқсатымен локомотивтік бригададан тексеру 

үшін тасымалдау және тауарға ілеспе құжаттарын алады. 

32. Өңделгеннен кейін тасымалдау және тауарға ілеспе құжаттары, 

құжаттарды қабылдау-тапсыру уақыты туралы белгісімен құжаттардың 

бақылауын орындау үшін кедендік бақылау бөлімшесіне табыс етіледі. 

33. Жүк санитарлық-карантидік қадағалауға, карантиндік 

фитосанитарлық бақылауға және қадағалауға, мемлекеттік ветеринарлық-

санитарлық бақылауға және қадағалауға жататын жағдайларда (Кедендік одақ 

мүше – мемлекеттер Сыртқы экономикалық қызметінің Тауарлық 

Номенклатурасының кодтарына сәйкес) аталған тасымалдаушы және тауарға 

ілеспе құжаттар тиісті бақылаушы органдарға жолданады. 

34. Теміржол жолдарының электрлендірілген учаскелерде келген жүк 

поезын, теміржол станциясы қызметкерлерінің тартылуымен бақылаушы 

органдаргандарымен тексеруі, оның электр тоғынан ажыратылғаннан кейін 

жүзеге асырылады. 

35. Жүк поездарын шекаралық бақылау локомотив бригадасы 

мүшелерінің және жүктерді алып жүретін адамдардың құжаттарын тексеруден, 

бір мезгілде құрамды қарап тексеруден басталады. Кедендік бақылау бөлімшесі 

тексеруді шекаралық бақылау бөлімшесімен бірлесіп жүзеге асырады. 



Ескерту. 35-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық қауіпсіздік комитеті Төрағасының 

30.12.2020 № 100 қе (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң 

қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен. 

36. Мөрлер, пломбалар бүтіндігінің бұзылу жағдайында, сондай-ақ 

вагондарда бөтен тұлғалардың жасырыну белгілері болған кезде, комиссиялық 

тәртіпте келген поездың құрамындағы жекелеген вагондар бақылаушы 

органдары лауазымды тұлғаларының талаптары бойынша ашылады және тегіс 

қаралады. Мұндай жағдайларда тексеріп қарау бақылау органдары өкілдерінің 

және теміржол станциясы әкімшілігінің қатысуымен жүзеге асырылады. 

Вагондардың ашылу фактілері және олардың тексерілу нәтижелері, комиссия 

мүшелерімен қол қойылатын, тексеру актісінде көрсетіледі. 

37. Әкелінетін жүктің қандай да бір ауру қоздырғышын және/немесе 

карантидік объектілерін жұқтыруына негіз болған кезде (жәндіктердің, 

кеміргіштердің және олардың іздерінің болуы), радиациялық сәулеленудің 

рұқсат етілетін нормасынан артып кетуі анықталған кезде, бұзылған орамада 

ішіндегі сұйықтықтың ағып кету белгілері бар қауіпті жүктердің болуы кезінде 

бақылаушы органдар тасымалдаушының өкілетті қызметкеріне вагонды арнайы 

бөлінген теміржолдың тұйықталған басына қойылу туралы еркін түрде 

жазбаша хабарламаны жолдайды. 

38. Поезды тексеру кезінде Мемлекеттік шекара бұзушыларды немесе 

Қазақстан Республикасына әкелуге тыйым салынған заттарды анықтаған кезде, 

шекаралық бақылау бөлімшесінің және кедендік бақылау бөлімшесінің шешімі 

бойынша поездың немесе оның жекелеген вагондарының қайта тексерілуі 

жүргізіледі. 

39. Жүк поездарына қатысты өткізу пунктінің аумағындағы режимдік 

шектеулер, шекаралық бақылау бөлімшесімен тексеру аяқталғаннан соң және 

басқа бақылаушы органдардың жүктерге қатысты тасымалдау және ілеспе 

құжаттарының құжаттық тексеруінен кейін алынып тасталады. 

40. Жұмысқа қатысы жоқ бос вагондар мен контейнерлердің 

(пломбаланған жағдайда жүреді) кедендік тексерілуі кезінде тасымалдаушы 

өкілінің қатысуы талап етілмейді. 

41. Көлік құралдары және жүктердің кедендік бақылауы аяқталғаннан 

кейін кедендік бақылау бөлімшесінің лауазымды тұлғасы тасымалдаушының 

өкілетті қызметкерін оның Мемлекеттік шекара арқылы орын ауыстыратын 

жүктері мен көлік құралдарына қатысты қабылданған шешім туралы 

хабарлайды. 

42. Жүктер мен көлік құралдарының Мемлекеттік шекара арқылы 

өткізілуіне тыйым салу туралы шешімді қабылдаған бақылаушы орган, оны 

жазбаша түрде рәсімдейді. 



43. Өткізу пункттерінде санитарлық-карантиндік қадағалауға, каратиндік 

фитосанитарлық бақылауға және қадағалауға, мемлекеттік санитарлық-

ветеринарлық бақылауға және қадағалауға жататын жүктер мен көлік 

құралдарының кедендік ресімделуі, бақылаудың аталған түрлерінің жүзеге 

асырылғанынан кейін аяқталады. 

44. Поездың өткізу пунктінен шығуына бір сағат қалғанда теміржол 

станциясы бойынша кезекші бақылаушы органды Мемлекеттік шекара арқылы 

тасымалданатын жүктер мен тауарлардың сипаты, поездағы вагондардың саны 

мен түрі туралы хабарлайды. 

45. Жүк поезының дайындығы бойынша тасымалдаушының уәкілетті 

қызметкері тасымалдау және ілеспе құжаттарын құжаттарды оларды қабылдау-

тапсыру уақыты туралы белгісімен кедендік бақылау бөлімшесіне тапсырады. 

46. Кедендік бақылау бөлімшесінде тауарға ілеспе құжаттарды тексеру 

кезінде санитарлық-карантиндік қадағалау, карантиндік фитосанитарлық 

бақылау және қадағалау, мемлекеттік санитарлық-ветеринарлық бақылау және 

қадағалау жүзеге асырылуы қажетті вагондар, контейнерлер және 

контрейлерлер белгіленеді. 

47. Санитарлық-карантиндік қадағалау, карантиндік-фитосанитарлық 

бақылау және қадағалау, ветеринарлық және карантиндік фитосанитарлық 

бақылауы және қадағалау жүзеге асырылатын вагондарға, контейнерлер мен 

контрейлерлерге құжаттар тиісті бақылаушы органға табысталады. 

48. Кедендік бақылау бөлімшесінің лауазымды тұлғасы санитарлық-

карантиндік қадағалау, карантиндік–фитосанитарлық бақылау және қадағалау, 

мемлекеттік ветеринарлық-санитарлық бақылау және қадағалау органдарының 

лауазымды тұлғаларынан алынған ақпаратты есепке ала отырып, 

тасымалданатын жүктерге қатысты құжаттардағы мәліметтердің растығын 

тексеріп, қажет болған кезде тексеруге жататын вагондарды (жүктерді) 

белгілейді. 

49. Кедендік бақылау бөлімшесінің лауазымды тұлғалары шекаралық 

бақылау бөлімшесіне тауарға ілеспе құжаттардың тексерілу нәтижелері 

бойынша ашылуға және тексерілуге жататын вагондар туралы хабарлайды. 

50. Вагондардың ашылуы және олардың тексеру нәтижелері, бақылаушы 

органдар мен теміржол станциялары лауазымды тұлғалары қол қоятын, тексеру 

актісінде көрсетіледі. 

51. Бақылаушы органдар тексеру нәтижелері бойынша жекелеген 

вагондардың ағытылу қажеттігі туралы теміржол станциясы бойынша 

кезекшіге уақтылы хабарлайды, сондай-ақ оларға қатысты одан арғы 

әрекеттерінің тәртібін белгілейді. 



52. Поездың басында вагондардың тексерілуін аяқтап жатқан шекаралық 

нарядтары, локомотив бригадасы мүшелерінің құжаттарын тексереді және 

локомотивтің ішкі бөлігін тексеруді жүзеге асырады. 

53. Шекаралық бақылау бөлімшесінің ауысым жетекшісі бақылаудың 

аяқталғандығы туралы теміржол станциясы бойынша кезекшіге хабарлайды. 

54. Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттермен мемлекеттік 

шекара учаскелеріндегі теміржол өткізу пункттерінде тек шекаралық бақылау 

жүзеге асырылады. 

Ескерту. 54-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық қауіпсіздік комитеті Төрағасының 

30.12.2020 № 100 қе (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң 

қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен. 

55. Өткізу пунктінен шығу кезінде шекаралық наряд оның сыртқы 

тексеруін жүзеге асырады. Поезды тексеру барысында Мемлекеттік шекара 

бұзушылары немесе поезд құрамына еніп кеткен адамдар анықталған жағдайда, 

шекаралық наряд поезды тоқтату және бұзушылықтың жолын кесу бойынша 

шараларды қабылдау үшін теміржол станциясы бойынша кезекшіге дереу 

хабарлайды, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті 

Шекара қызметінің ең жақын бөлімшесіне баяндайды. 
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